
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DO NOROESTE 
FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZANEIA RAMOS PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRINCADEIRAS E TECNOLOGIAS: INFLUÊNCIAS NOS MODOS DA 
DIVERSÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua/RJ  
2018 



 

IZANEIA RAMOS PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRINCADEIRAS E TECNOLOGIAS: INFLUÊNCIAS NOS MODOS DA 
DIVERSÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de Licenciatura 
em Pedagogia do Instituto do 
Noroeste Fluminense de Educação 
Superior como requisito parcial de 
habilitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientadora: 

Prof.
a
 Dr.

a
. Virgínia Georg Schindaelm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santo Antônio de Pádua, RJ  
2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IZANEIA RAMOS PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRINCADEIRAS E TECNOLOGIAS: INFLUÊNCIAS NOS MODOS DA 
DIVERSÃO INFANTIL 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura 
em Pedagogia, como requisito parcial 
para conclusão do curso. 

 
 
 
 

 

BANCA EXAMINADORA  
 
 
 

 

Profª. Drª. Virgínia Georg Schindaelm  
 
 
 

 

Profª. Drª Andrea Cardoso Reis  
 

 

Prof. Dr. Pablo de Vargas Guimarães 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua, RJ 
2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А minha família, meus amigos е colegas, 

pelo apoio е pelo incentivo constante. 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 

Agradeço primeiramente a Deus, que permitiu trilhar toda essa minha jornada 

institucional, pois Ele sempre esteve do meu lado, me amparando e cuidando de 

mim desde o momento que saía para a Universidade até a volta para casa, me 

protegendo de tudo. Agradeço aos meus familiares e em especial á minha mãe que 

sempre me ajudou com as minhas necessidades financeiras ao longo do curso. 

Agradeço também ao meu noivo Jamerson, que sempre me incentivou a não desistir 

e que pacientemente aguentou as minhas crises de ansiedade ao logo do curso e 

aos meus amigos que fiz durante toda a graduação. Amo vocês! 

 

Agradeço a minha orientadora Virgínia, pelo carinho e sua paciência para 

comigo. Obrigada por acreditar em mim e nesse trabalho! Sua forma de ser me 

fascinou, o seu jeito meigo, sábio e educado me fez construir um belo trabalho. 

Obrigada pelos momentos de troca de conhecimento. Serei eternamente grata! 

 

Agradeço à professora Andrea Cardoso Reis e o professor Pablo de Vargas 

Guimarães pelo convite aceito e por comporem a banca, pois sempre acreditei que 

são profissionais excelentes para estarem neste espaço e que desde o princípio da 

escolha do meu tema, meu coração almejava convidá-los. Agradeço a todos os 

docentes do INFES, de maneira geral, que fizeram parte direta e indiretamente no 

meu processo de formação. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A criança não brinca numa ilha deserta, ela 

brinca com as substâncias materiais e 

imateriais que lhe são propostas. Ela brinca 

com o que tem na mão e com o que tem na 

cabeça. (BROUGÈRE, Gilles, 2001, p.105) 



 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho de cunho autobiográfico “Brincadeiras e Tecnologias: influências 
nos modos da diversão infantil” apresenta o conceito de infância e um estudo 
reflexivo sobre a importância do brincar tradicional no desenvolvimento infantil e as 
influências de novas tecnologias que estão cada vez mais metamorfoseando as 
culturas infantis, interferindo no momento de diversão das crianças contemporâneas 
e que independente do objeto biográfico, realidade social, histórica e cultural, com 
brinquedos industriais ou artesanais, as crianças tendem a se desenvolver 
brincando. A relevância deste trabalho consiste em pensar a brincadeira tradicional 
como uma forma saudável para o desenvolvimento integral da criança em relação às 
brincadeiras oferecidas pelas tecnologias. 

 

Palavras-chave: Infância, Brincadeiras Tradicionais, Tecnologias, Culturas Infantis. 



 

ABSTRACT 
 

 

The present work of autobiographical "games and Technologies: influences in the 
modes of child fun" presents the concept of childhood and a reflective study on the 
importance of traditional play in child development and the influences Of new 
technologies that are increasingly metamorphosing children's cultures, interfering in 
the moment of fun of contemporary children and independent of the biographical 
object, social, historical and cultural reality, with industrial or craft toys, children tend 
to develop playing. The relevance of this work is to think of traditional play as a 
healthy way for the integral development of the child in relation to the games offered 
by the technologies. 

 

 

Keywords: Childhood, Traditional pranks, Technologie, Children’s Cultures 
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INTRODUÇÃO  
 
 

 

Estamos vivendo intensas mudanças no século atual e uma delas é na forma 

de brincar que a criança vem adquirindo ao longo dos anos. O avanço tecnológico 

está metamorfoseando as brincadeiras e as relações sociais. Pode-se dizer que as 

brincadeiras já não são mais as mesmas, pois o que antes a criançada brincava em 

contato com a terra, com a natureza, nos parques, bonecas, bolinhas de gude, pião, 

pega-pega, amarelinhas e os toques de bolas nas ruas deram lugar aos clicks nos 

tabletes, nos celulares, vídeo games, computadores dentre diversos outros. 

 

A fase das brincadeiras é considerada por diversos estudiosos na área de 

educação infantil como Piaget e Vygotsky, como uma das fases mais importantes 

para o desenvolvimento da criança, pois brincando ela desenvolve sua criatividade, 

explora seu lado fantasia e imaginário, desenvolve seu pensamento crítico, cria suas 

próprias soluções para os problemas, experimenta um mundo de possibilidades, 

conquista autonomia, ou seja, as brincadeiras estimulam vários aspectos na vida da 

criança como o físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. 

 

O significado atribuído à infância vem de acordo com a realidade social e 

cultural que ela está inserida. Na idade media quando a criança não tinha tamanho 

valor do século atual, antes vistas como mini adultas, sem especificidades, e 

autonomias, porém era extremante natural a forma como as crianças eram tratadas 

e vistas pela sociedade daquela época. Tempos depois, com a Revolução Industrial 

e uma melhoria de vida, as crianças começam a ter especificidades e ganhar 

atenção das famílias e das sociedades. 

 

A pesquisa partiu da seguinte problematização, até que ponto, o uso de 

tecnologias pode interferir de maneiras favoráveis e desfavoráveis no 

desenvolvimento da criança? As infâncias que vivem em situações precárias por 

conta de sua realidade de vida, de que forma elas brincam? Elas se tornam mais 

livres, autônomas e criativas para transformar qualquer objeto natural e cultural em 

brinquedos? 
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Deste modo, o objetivo geral do presente trabalho é refletir sobre a 

importância do brincar no desenvolvimento infantil, enfocando no processo de 

socialização a partir da análise das brincadeiras tradicionais e as tecnológicas. 

 

Justifico a escolha do tema por causa de observações que venho fazendo ao 

longo dos anos sobre os modos de brincar infantil e através de evento de família, em 

churrasco, a criança X, ali presente fez uso de um aparelho eletrônico do começo ao 

fim do evento, ao invés de brincar e interagir com as outras crianças presentes. 

Aquela cena me chamou a atenção e me instigou a escrever o presente tema. 

 

Parto da hipótese de que os avanços tecnológicos tem provocado uma 

mudança nos modos de brincar das crianças da atualidade e influenciado 

diretamente/ indiretamente no seu desenvolvimento integral. 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, está dividido em Introdução, 3 

Capítulos e Considerações finais. O 1º capítulo aborda o conceito de infância numa 

viagem histórica sobre as realidades culturais de crianças e como as tecnologias 

vem influenciando e mudando as formas de brincar nas infâncias da atualidade. 

 

No capítulo 2, apresentamos o conceito de tecnologia e dissertamos sobre 

brinquedos industriais e aqueles feitos artesanalmente em regiões pobres, 

explicitando que por trás de cada criação existe uma história cultural, uma biografia 

da criança. Os pontos positivos e negativos das tecnologias foram mencionados de 

modo que o leitor entenda que a tecnologia pode fazer bem para a criança, mas o 

seu uso em excesso pode afetar vários aspectos de sua vida, como sua saúde 

física, mental e social. 

 

No terceiro capítulo apresento as experiências que vivenciei ao longo de 

alguns estágios supervisionados, que provocaram em mim inquietações sobre os 

usos de tecnologias nas escolas, por alunos e professores. 

 

O trabalho é de caráter descritivo e exploratório, com abordagens qualitativas 

e método hipotético dedutivo, por meios de pesquisas bibliográficas e documentais. 
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1. UMA BREVE VIAGEM HISTÓRICA E CULTURAL DA INFÂNCIA 
 
 
 

 

Ao pensar no conceito infância, não se chega apenas a um conceito de fato. Infância 

não é um conceito universal, ela pode ter vários significados diferente para cada 

sociedade, pois em cada vivencia, existem diversas realidades, culturas, etnias, 

raças, ao qual interferem diretamente na visão que cada um tem sobre a infância. 

Segundo Dahlberg et al., 2003: 

 
 

A infância, como construção social, é sempre contextualizada em relação 
ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e 
outras condições socioeconômicas. Por isso, não há uma infância natural 
nem universal, nem uma criança natural ou universal, mas muitas infâncias 
e crianças (DAHLBERG et al., 2003, p. 71). 

 
 

 

Até por volta do século XII, na idade média, a infância era desconhecida e não 

tinha nenhuma representatividade. Na época medieval, as crianças eram vistas 

como mini adultas, sem autonomia e sem uma educação voltada especificamente 

para eles. Elas aprendiam certos ofícios no convívio com os membros de sua 

comunidade, para Ariès (1981) não se existia um sentimento de infância. As 

crianças não recebiam os devidos cuidados e educação. 
 

Ariès (1981) afirma que crianças e adultos brincavam das mesmas brincadeiras 

e utilizavam os mesmos brinquedos. Algumas brincadeiras e brinquedos muito 

presentes na idade medieval eram bonecas, jogo de malha, soldado, esconde-

esconde, cavalo de pau, dentre outras. Existiam crianças que brincavam nas praças 

das aldeias, nas ruas das cidades, nas cozinhas das casas, porém, essas 

brincadeiras eram deixadas no que o autor chama de primeira infância, logo que a 

criança chega aos seus 7 anos de idades, pois pela literatura moralista e pedagógica 

da época a criança já estava apta para adentrar na escola ou começar a trabalhar. E 

as brincadeiras costumeiras eram desassistidas. 
 

Não existia um conceito de escola, pois as crianças assim que completasse os 7 

anos de idade já estavam inseridos no mundo do trabalho e muitas meninas já 

estavam casadas precocemente por volta do 13 anos . O que existia eram somente 
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salas de estudo ao ar livres ao qual eram designadas somente aos homens e sem 

distinção de idade. 
 

A criança na época medieval não tinha particularidades, nota-se mais 

nitidamente nos trajes que usavam. Não existiam especificidades em relação às 

vestimentas dos infantes. Os meninos e meninas usavam os mesmo tipos de roupas 

ate certa idade de acordo com suas condições de vida. Como relata Ariès (1981): 

 
 

O traje da época comprova o quanto a infância era então pouco 

particularizada na vida real. Assim que a criança deixava os cueiros, ou 

seja, a faixa de tecido que era enrolada em torno de seu corpo, ela era 

vestida como os outros homens e mulheres de sua condição. (ARÍES, 1981, 

p.69) 

 
 

 

Não devemos nos assustar sobre a forma de como a criança era vista e 

tratada no século XVII, pois era absolutamente natural para eles tal tratamento. A 

partir do século XVII precisamente, foram percebidos os primeiros traços de 

mudanças em relação ao tratamento que as crianças recebiam e isso se deu por 

conta de uma valorização que a educação começou a receber. As famílias que 

outrora não davam muita atenção para as crianças passaram então a cuida-las e 

educa-las melhor. O infante passou a ser visto por um novo olhar, como relata Aries 

em seu livro História social da criança e da família (1981): 

 
 

Trata-se um sentimento inteiramente novo: os pais se interessavam pelos 

estudos dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude habitual (...), 

mas outrora desconhecida. (...) A família começou a se organizar em torno 

da criança e a lhe dar uma tal importância que a criança saiu de seu antigo 

anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem uma 

enorme dor, que ela não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, e que se 

tornou necessário limitar seu número para melhor cuidar dela (ÁRIES,1981, 

p.12). 

 
 

 

Diante dessa nova atenção que as crianças estavam recebendo, nos séculos 

seguintes, mais especificamente no século XVIII, as crianças começaram a receber 

características e traços modernos do século XXI. Começa então a conquistar sua 
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autonomia, liberdade e independência, tudo isso porque nesta época, a configuração 

que se tinha de família é de uma família nuclear (pai, mãe e filho), onde se existia 

um pai, que era o provedor do sustento familiar e a mãe, que era à base de cuidados 

do lar, e esses cuidados era em razão dos filhos, ao qual se tornou o centro de 

proteção e cuidados dos pais, e começou a surgir daí, o que Aries (1981, p.10) 

chama de sentimento de “paparicação”, um sentimento perfunctório que o autor 

indicia como o primeiro reconhecimento do sentimento de infância, a partir daí o 

medo de perder os filhos era seguido de um sentimento de dor, por isso recebiam 

tantos cuidados, eram paparicados e os pais estavam mais atentos às necessidades 

e especificidades de cada criança. "A família tornou-se o lugar de uma afeição 

necessária entre cônjuges e entre pais e filhos, algo que não existia antes” (Ariès, 

1981, p. 11). 
 

Essas mudanças de comportamento, hábitos e valores, são advindas da 

Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII. Nesta fase, o sentimento para com a 

infância passou a ser ainda mais forte. A educação na infância passou a ser ainda 

mais desejada, e os filhos dos pobres, recebiam educações voltadas para a mão de 

obra e era uma educação considerada rápida, um curto período de tempo, já na 

classe aristocrática, a educação tinha o intuito de formar eruditos, seres pensantes, 

intelectuais. 
 

A sociedade capitalista via nas crianças, seres que não eram produtivos, e 

que precisava de total atenção dos adultos, como os cuidados de higiene, 

alimentação e educação. O conceito de infância era então ligado ao contexto social 

que a criança estava inserida, sendo ele politico, econômico e cultural. 

 
 
 
 

 

1.1 Infâncias Contemporâneas: Um Olhar Sobre a Criança Enquanto 
ser Brincante 
 

 

O conceito de infância vem sendo estabelecido historicamente e socialmente, 

de acordo com a sociedade na qual a criança está inserida, ou seja, ela passa a ser 

vista como um sujeito histórico e social, de acordo com sua comunidade e cultura. 

Além de seres culturais, históricos e sociais, a criança também é cidadã, possui 

direito, interage e cria suas próprias visões de mundo e é um ser brincante. Segundo 
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o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, atendendo as demandas da 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96): 
 

 

Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são 

próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço 

para compreender o mundo em que vivem as relações contraditórias que 

presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a 

que estão submetidas e seus anseios e desejos [...]. (BRASIL, 1998) 

 
 

 

Para Kramer: 
 

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se 

resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que 

deixar de ser criança). Reconhecemos o que é específico da infância: seu 

poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 

experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de 

direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. Esse modo de ver as 

crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto 

de vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma 

história humana porque o homem tem infância. (Kramer, 2007, p.15) 

 
 
 

O momento do brincar no desenvolvimento da criança é considerado por 

muitos estudiosos, pedagogos, psicólogos e estudiosos da área de educação infantil, 

uma das fases mais importantes na vida do pequeno ser em formação. Quando a 

criança brinca, não importa qual é a brincadeira ou objeto utilizado, mas ela sempre 

aprende, desenvolve habilidades motoras, físicas e cognitivas. Ao brincar, ela cria 

suas próprias experiências de mundo, relações sociais e conquista sua autonomia. 

Cria laços afetivos através de brincadeiras em grupos, desenvolvendo também a 

interação social. Explora o imaginário e o criativo e etc. 

 
 

A criança, ao brincar, expressa sua linguagem por meio de gestos e 

atitudes, as quais estão repletas de significados, visto que ela investe sua 

afetividade nessa atividade. Por isso a brincadeira deve ser encarada como 

algo sério e que é fundamental para o desenvolvimento infantil. (ALENCAR 

et.al, 2008, p.176) 
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Diante do exposto, analisaremos dois autores interacionistas, Piaget e 

Vygotsky, que estudam a interação entre o sujeito e a cultura e defendem a 

importância do brincar no desenvolvimento da criança. 
 

Piaget (1962, 1976) em seus estudos sobre os pensamentos da criança 

afirma que o momento do brincar na infância, é uma fase muito importante para o 

desenvolvimento infantil, pois brincando estará aprendendo e explorando os lados 

cognitivos, imaginário, criativos, social, aprendendo e criando experiências. Quando 

as crianças jogam, elas assimilam, acomodam e interferem na realidade. Ele afirma 

que: 

 
 

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 

sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade 

própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real 

em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos 

de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um 

material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as 

realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência 

infantil. (Piaget 1976, p.160). 

 

 

Vygotsky (1998) outro pesquisador interacionista, acredita que o sujeito se 

constrói como humano através da interação social. Entende também que ao brincar 

de “faz de conta”, a criança desenvolve sua imaginação e criação, de modo a tentar 

satisfazer no mundo imaginário prováveis desejos que não possam ser consumados 

no cenário real. Segundo o pesquisador, a criança quando brinca, ela se entrega 

totalmente ao seu mundo de ilusão e imaginação, fazendo a separação entre o 

objeto e o significado. 

 
 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao 

invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e 

tendências internas, e não pelo dos incentivos fornecidos pelos objetos 

externos. (Vygotsky 1998, p. 126) 

 
 

 

O brincar de casinha, brincar de escolinha, o brincar de cavalo com um cabo 

de vassoura, brincar de luta com uma espada de graveto, na concepção de 



17 
 
 

 

Vygotsky, o faz de conta depende muito da realidade social que a criança está 

inserida. Para ele, a criança faz uma relação com o mundo do adulto nas suas 

brincadeiras imaginárias, tudo que ela ainda não pode fazer, porque ainda não 

entrou no mundo adulto, ela realiza brincando, como fazer comidinhas, cuidar das 

bonecas e etc. 
 

Para Vygotsky, a brincadeira nem sempre é vivenciada de forma prazerosa. A 

experiência de participar de jogos de competições, como os de futebol, de corridas, 

dentre outros, oferece para a criança a oportunidade de aprender que na vida 

alguém perde e alguém ganha, porém aceitar o desprazer pode levar a criança a 

encontrar motivação para fazer melhor. 
 

Quando a criança brinca, ela trabalha capacidades importantes para o seu 

desenvolvimento como a atenção, fazendo com que aprenda a se concentrar, 

trabalhar a memória, desenvolver o cérebro, a imaginação, incentivar a criatividade 

dentre outros, além de também explorar e refletir sobre a realidade, internalizar sua 

cultura de modo a poder questionar regras e papéis sociais. 
 

A infância atual é marcada por diversas transformações, na medida em quese 

vive a era da globalização e das inovações tecnológicas. O avanço tecnológico e as 

mídias estão tomando cada vez um lugar maior na vida das pessoas e 

metamorfoseando as relações humanas e sociais. 
 

A infância é bastante atingida e as brincadeiras já não são mais as mesmas 

de outrora. As crianças brincavam em contato com a terra, com a rua, com a bola, 

com as bonecas, com as bolinhas de gude, com o pega-pega, de pular corda, 

amarelinha etc. Atualmente as brincadeiras tradicionais são menos interativas entre 

sujeitos e, muitas vezes, trocadas por um celular, tablet, computador, televisão, 

videogame, dentre outras, gerando uma forma de brincar solitária e que ainda pouco 

se conhece acerca de suas contribuições para a construção e o desenvolvimento da 

criança. 
 

Observamos que, atualmente, é notória uma mudança na forma de brincar 

das crianças, na medida em que os comportamentos, a escolha do objeto das 

brincadeiras, dos lugares e etc., são bem diferentes àqueles citados anteriormente. 

O que antes era o referencial para as brincadeiras antigas, em outras palavras, as 

tradicionais, hoje, com o avanço da globalização, muitas crianças não tem mais o 

hábito de passar horas brincando livremente pelas ruas, quadras, parques por 

escolher ficar em casa em frente a um aparelho eletrônico e trocando horas de 
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interação sociais por interações virtuais. Por outro lado, a opção de ficar em casa é 

porque hoje a vida nas grandes cidades, não mais permite essa liberdade das 

crianças de passar horas e horas nas ruas brincando livremente como outrora, 

devido ao aumento do índice de violências e perigos nas ruas urbanas, portanto, não 
 

é somente uma questão de escolha da criança entre os brinquedos e as tecnologias; 

na maioria das vezes com a escassez de opções ela recorre às tecnologias como 

forma de entretenimento. 
 

Não se pode negar que a brincadeira virtual, explorada através de vídeo 

game, tabletes, celulares, notebook e computadores, são também consideradas 

lúdicas, pois o lúdico é tudo aquilo que trás algum tipo de prazer e divertimento na 

criança. Gilles Brougère, professor de Ciências da Educação, apresenta em suas 

pesquisas e estudos, a cultura lúdica e postula: 

 
 

O que caracteriza o jogo é menos o que se busca do que o modo como se 

brinca o estado de espírito com que se brinca. Isso leva a dar muita 

importância à noção de interpretação, ao considerar uma atividade como 

lúdica. Quem diz interpretação supõe um contexto cultural subjacente ligado 
 

à linguagem, que permite dar sentido às atividades (BROUGÈRE, 1998, 

p.105). 

 
 
 

As formas de uso de aparelhos também se apresentam como um modo de 

brincar, onde o lúdico está presente, trabalhando o raciocínio lógico, a criatividade, 

imaginação através dos jogos; no entanto, é de grande valia destacar o lúdico 

proporcionado através do contato com a natureza, nos parques, quadras, com outras 

crianças, pois estes também são primordiais no desenvolvimento integral da criança. 

 
 

As crianças estão inseridas em uma sociedade capitalista e cada vez mais 

globalizada e cercadas de novas tecnologias que chama a atenção e com isso 

passam a adotar esse tipo de cultura, criando assim novas formas de brincar. Como, 

por exemplo, a criança X, que é o exemplo que inspirou a escolha deste presente 

tema. Observado durante um churrasco de família, o garoto deixou de interagir com 

outras crianças ali presentes no mesmo ambiente e passou horas e horas sentado 

com um aparelho eletrônico (celular), jogando jogos online, ao invés de procurar 



19 
 
 

 

interagir e se socializar com elas. Esta mesma criança está crescendo em um 

mundo capitalista e refém do consumismo cada vez mais crescente. 
 

Há também uma mudança nos brinquedos, visto que antigamente, os 

brinquedos eram feitos artesanalmente e sem muita sofisticação, com o 

desenvolvimento das tecnologias, muitos brinquedos estão passando a ser 

robotizados, como por exemplo, um jogo de futebol é encontrado em diversos sites e 

aplicativos online, a boneca, também passou a existir virtualmente dentre outros. 

Para Silva, (2012), apud Francisco e Silva, (2015): 

 
 
 

A robótica com a criação de instrumentos robotizados já fazem parte do 

nosso cotidiano como nos eletrodomésticos, celulares, automóveis, internet 

e no universo infantil e já se estendeu ao campo dos brinquedos, através 

dos jogos virtuais como videogames, jogos interativos pela internet, (...) nas 

bonecas que falam nos minis laptop entre outros. (SILVA, 2012, apud 
 

FRANCISCO e SILVA, 2015, p.284) 
 

 

Mas o que leva a uma criança a perder o interesse no brincar tradicional e 

optar pelo tecnológico? Em um primeiro momento as crianças de hoje, já nasceram 

em uma época onde a tecnologia já toma espaço. O tradicionalismo na hora de 

brincar remete o passado de seus pais e avós, pois naquela época as brincadeiras 

que os mesmos tinham contatos não eram informatizadas. 
 

Em um segundo momento, existe uma forte pressão do capitalismo, que 

busca no alvo infantil, um recrudescimento de consumo. O capitalismo está muito 

crescente e interferindo na hora da criança escolher um entretenimento, usando 

muitas das vezes de propagandas nos aparelhos eletrônicos, oferecendo diversão 

online, através de jogos que as chama a atenção, despertando a curiosidade e logo 

o interesse em obtê-los. 
 

No mundo contemporâneo, o brincar está ganhando outro significado cada 

vez mais pobre e reduzido, muitas das vezes, vistos com pouca seriedade, pois com 

a era do capitalismo, consumismo, globalização, informatização e a adoção de uma 

cultura simplista, a cultura onde tudo é de acesso fácil, os conteúdos tradicionais 

estão sobrepujados. Quando os exercícios do brincar são resgatados e explorados 

no imaginário e no corpo físico da criança, ela evoca aspectos cruciais para o 

desenvolvimento racional, criativo e lúdico. 
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A infância contemporânea quando analisada, é perceptível a reconfiguração 

que vem recebendo. Hoje em dia, não se ver em grande escala, crianças 

aproveitando seu tempo livre em ruas brincando com outras crianças, com 

brincadeiras como pega, pique esconde, corre cutia, jogos de queimadas, entre 

diversas outras, e muitas crianças não conhecem ate mesmo estas brincadeiras. 

Muitas nunca tiveram o contato e a experiência de brincar com brincadeiras 

tradicionalmente conhecidas, e estão sendo extintas do cotidiano de muitas crianças 

por causa da globalização e tecnologias cada vez mais avançadas. Postman (1999, 

p.18) ressalta que: 

 
 

“[...] as brincadeiras de criança, antes tão visíveis nas ruas das nossas 

cidades, também estão desaparecendo. [...] Os jogos infantis, em resumo, é 

uma espécie ameaçada”. (POSTMAN, 1999, p.18) 

 

 

As tecnologias estão tirando os espaços das brincadeiras consideradas 

saudáveis do universo infantil. Apesar dessas novas formas de brincar adotadas por 

crianças contemporâneas serem formas lúdicas, o brincar tradicional continua sendo 

a melhor escolha para o entretenimento da criança, por explorarem a imaginação, a 

criatividade e o corpo físico de maneiras saudáveis. 
 

A tecnologia no entretenimento da criança, não precisa ser devidamente 

descartada, pois elas também ajudam e auxiliam as crianças em diversos aspectos, 

trabalhando o seu raciocínio, criatividade, desenvolvendo a imaginação, mas devem 

ser dosadas e equilibradas com a prática tradicional. Souza (2004) nos prestigia em 

seu trabalho, dizendo que: 

 

O lidar com o imaginário, com o virtual, ao invés de alienar a criança, ajuda-

a separar a fantasia da realidade, desde que ela encontre condições físicas 

de brincar no chão de verdade, com outras crianças de carne e osso. 

(SOUZA, 2004, p.9) 

 
 
 
 

Com base no exposto, o brincar virtualmente, também trás pontos positivos na vida 

das crianças, porém é de grande valia que a criança não fique alienada e nem refém 

desses novos modos de brincar e que não troque um momento de lazer prazeroso 

com outras crianças presentes fisicamente. 
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A questão não se fecha na criança utilizar seus aparelhos eletrônicos para se 

entreter, porém vai além e de encontro ao questionamento do uso dessas 

tecnologias no desenvolvimento do mesmo. Buscamos entender se as tecnologias 

são prejudiciais ou não no desenvolvimento infantil. O capítulo 2 apresenta o 

assunto com o objetivo de analisar os prós e os contras dessas tecnologias que 

estão cada vez mais inseridas nas vidas de nossas crianças. 
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2. TECNOLOGIA E CRIANÇA 

 

Tecnologia é uma palavra que tem longa história e sua caracterização não é 

uma tarefa fácil, afirma Cysneiros (2010) que a conceitua como o conjunto de 

conhecimentos ligados a objetos materiais construídos por seres humanos, incluindo 

o próprio objeto técnico. Assim, um objeto técnico é o resultado de ações humanas 

com um determinado objetivo. 
 

Segundo Karasinski (2013), o conceito para tecnologia, é o uso de técnicas e 

do conhecimento adquirido para aperfeiçoar e/ou facilitar o trabalho com a arte, a 

resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. 
 

Frente a essas concepções, não podemos deixar de destacar que a 

tecnologia é indissociável da cultura, na medida em que apresenta variações 

materiais e de significado em função do ambiente cultural onde for concebida, 

construída, utilizada, como também da época histórica onde os objetos técnicos 

estiverem inseridos. Tecnologias são criadas e utilizadas por pessoas, fazendo parte 

de quase todas as ações humanas. Isso significa que o desenvolvimento tecnológico 

de cada época da civilização marcou a cultura e a forma de compreender a sua 

história, afirma Kenski (2007). 

 
 

(...) carvão, vapor, gás, eletricidade etc. O desenvolvimento tecnológico de 

cada época da civilização marcou a cultura e a forma de compreender a sua 

história. Todas essas descobertas serviam para o crescimento e 

desenvolvimento do acervo cultural da espécie humana. (KENSKI, 2007, 

p.23) 

 
 

 

Isso significa que vivemos em um mundo tecnologizado, pois cenários por 

onde andamos, objetos que utilizamos no dia a dia, os alimentos que ingerimos e os 

cuidados com os nossos corpos são afetados por tecnologias. Nossas experiências 

com objetos técnicos - ferramentas culturais e construções tecnológicas - têm 

história, coloridos emocionais, elementos prazerosos e negativos, muitas vezes com 

raízes em incidentes de nossas infâncias. 
 

Atualmente, observa-se que os usos dessas ferramentas culturais ou 

tecnologias estão sendo utilizadas cada vez mais por crianças em seu período de 

lazer e entretenimento. O uso contínuo pode trazer benefícios e malefícios na vida 



23 
 
 

 

dos pequenos seres em formação. O uso cada vez mais frequente das tecnologias 

por crianças tem levantado o interesse de pesquisadores e cientistas que se voltam 

para estudar os pros e contras na utilização destes aparatos. 
 

Não se pode negar que o uso de tecnologia na hora do divertimento nos dias 

de hoje, talvez seja a primeira escolha que a criança faz entre o tradicional, que são 

as brincadeiras antigas, normalmente coletivas, nos moldes daquelas desfrutadas no 

passado por seus pais e avós, como pique esconde bolinhas de gude, pular corda, 

amarelinha, futebol de rua, soltar pipa, pião, queimadas dentre outras, e o 

tecnológico, que se apresenta nos aparelhos eletrônicos, como o computador, 

celular, vídeo games e outros. As autoras Canaan, et al, 2017 apud Gomes, 2016, 

esclarecem que: 

 
 

É perceptível hoje verificar como é comum às crianças escolherem 

brinquedos mais tecnológicos, como videogames e tabletes, desenvolvidos 

especificamente para elas, deixando os passatempos tradicionais como a 

bola, a boneca ou os carrinhos de lado. (CANAAN, et al, p.1, 2017 apud 
 

GOMES, 2016) 
 
 
 
 

 

2.1. Questões favoráveis/ desfavoráveis ao uso das NTIC’S 
 
 
 

O uso de aparelhos digitais por crianças podem trazer questões positivas, na 

medida em que, como objeto lúdico, possibilita à criança horas de diversão, desperta 

sua curiosidade, sua fantasia e também sua criatividade. 
 

Na busca pelo conhecimento, a tecnologia serve como auxiliar na realização 

de uma tarefa escolar, pois muitos computadores, tabletes e celulares possuem 

suportes para programas e aplicativos educativos. Pode levar a criança a uma 

melhoria na escrita e na oralidade, através da constante digitação e pode 

proporcionar também uma melhora na concentração, porque os jogos online, 

videogames e a internet são uma fonte de concentração, além de trabalhar a 

coordenação motora. 
 

Não podemos deixar de destacar que essas novas tecnologias eletrônicas de 

comunicação e de informação se configuram como um espaço de apropriação do 

conhecimento: a linguagem digital (KENSKI, 1998). Por meio dessa linguagem e da 
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amplitude das novas tecnologias nos vemos diante de escolhas de possibilidades 

variadas de ação e de comunicação e somos permanentemente convidados a “ver 

mais, a ouvir mais, a sentir mais”, enfim, a viver muitas vidas em uma só vida e a 

compreender que, ao contrário do que se afirma, “não é o mundo que é global, 

somos nós”, destaca Kenski (1998, p. 63). 
 

As crianças do século XXI costumam ficarem horas e horas em frente a um 

aparelho tecnológico, conectados na internet, optando por jogos online, vídeo games 

dentre outros. Por outro lado, os próprios responsáveis liberam o uso dessa 

tecnologia, como um recurso cotidiano para ver se as crianças “sossegam”, quando 

eles têm que realizar algum tipo de tarefa, como conversar com outras pessoas, 

realizar tarefas domésticas ou profissionais, quando estão em lugares públicos como 

em bares e restaurantes e não querem que os pequenos fiquem correndo ou 

“fazendo bagunça”, pois um aparelho celular, quando entregue a uma criança, na 

visão de muitos pais, elas prendem a atenção das crianças, porém esquece que as 

tecnologias na fase de desenvolvimento da criança podem ser consideradas um 

risco nocivo à saúde física, mental e social da criança, porque essa acessibilidade 

muito fácil pode viciá-las, tornando-as cada vez mais dependentes destes objetos 

tecnológicos e com isso adquirir problemas, como a insônia, transtornos alimentares: 

falta ou excesso de apetite levando a obesidade, debilitando seu bem estar e 

obrigando-a a passar mais tempo dentro de suas casas. 
 

A tecnologia em seu uso em excesso, pode afetar a saúde social e mental da 

criança. As crianças que passam diversas horas conectadas estão expostas aos 

riscos que vão desde problemas sociais como também problemas emocionais, 

psicológicos, físicos dentre outros. 
 

Atualmente, o ser humano não vive mais sem as tecnologias, o celular, o 

aparelho mais adquirido nos últimos tempos, está fazendo cada vez mais parte da 

vida das pessoas, muitas vezes porque ficam refém de mensagens instantâneas, 

através de redes sociais (Whatsap, Instragram, Facebook), e no caso das crianças, 

os jogos virtuais. As crianças estão entrando neste universo precocemente e que 

parece algo inevitável. Essas distrações são cada vez mais interessantes para os 

pais que procuram terceirizar os cuidados, quando, por exemplo, não podem dar 

atenção devida ao filho naquele momento, ou quando estão em um lugar público, 

restaurantes e querem que os filhos permaneçam sentados, entregam a eles 

aparelhos eletrônicos como tabletes, celulares, smartphones entre outros, para 
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assim manterem as crianças interagidas com aquele objeto, fazendo com que 

fiquem alheias completamente a interação social, com os outros a sua volta, até 

mesmo com os próprios familiares. 
 

Por um lado, as tecnologias estão altamente bonitas, chamativas com cores e 

brilhos estonteantemente convidativos e que de uma forma natural chama a atenção 

das crianças e por outro lado, existe uma maximização do tempo dessas crianças, 

onde elas poderiam estar utilizando-o em brincadeiras consideradas tradicionais, 

brincadeiras ao ar livre, correndo, pulando, dentro ou fora do convívio familiar. 
 

Com o crescimento exacerbado dos aparelhos eletrônicos, as crianças estão 

crescendo isoladas e sozinhas, dentro de um mundo introspectivo, enquanto o 

mundo considerado real, prático, vem perdendo a “graça”, em sua dinâmica 

saudável. Com isso, podem surgir os problemas físicos, psíquicos, sociais, e que 

muitas vezes são ignorados ou passados despercebidos pelos próprios 

responsáveis das crianças. 
 

A maioria das vezes, a correria e rotinas do dia a dia faz com que os pais não 

encontrem outras maneiras de entreter a criança e acham o caminho “mais fácil” 

para a criança interagir, usando nessa situação os aparelhos tecnológicos. Diante do 

exposto, esses aparelhos possuem lados positivos e negativos, sendo considerado 

bom por ter seu lado lúdico, trazendo experiências para as crianças, trabalhando o 

raciocínio, a criatividade, explorando o lado imaginário, porém, no olhar negativo, 

isola os seres da interação social, fazendo crescer mais e mais a criança 

individualista. Destacamos como exemplo um Blog por nome de Elefante Letrado, 

2015, que compartilhou a seguinte informação: 

 
 

Todo e qualquer instrumento tem seu lado bom e ruim. No caso da 

tecnologia, cabe aos pais checar quais sites seus filhos estão utilizando, 

estipular criteriosamente os horários de uso da tecnologia e auxiliar as 

crianças na busca por sites educacionais ou que agreguem conhecimento 

saudável. (ELEFANTE LETRADO, 2015) 

 

 

A proibição total ao uso de tecnologias é quase impossível, pois a criança terá 

acesso a esses aparatos de uma forma ou outra, mas é necessário existir critérios 

quanto ao acesso das crianças às tecnologias, pois mesmo que ela encanta, não 

pode tomar todo o tempo e espaço de sua rotina e vida social. Os pais que deixam 

http://www.elefanteletrado.com.br/author/admin/
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as crianças por muito tempo usando os aparelhos eletrônicos, de algum modo fazem 

para se beneficiar, conseguindo com isso um tempo disponível para seus próprios 

afazeres, porém muitos deles não entendem o malefício existente no uso intenso 

dessas tecnologias na vida da criança, portanto, os pais deveriam ser orientados e 

alertados quanto a isso, procurar saber o que o filho está acessando, quais tipos de 

jogos online estão entrando, se os sites na internet são de fato seguros e educativos. 

Quanto ao uso exagerado dessas tecnologias, os pais deveriam ir retirando aos 

poucos e substituindo por brincadeiras e atividades familiares e jogos mais 

saudáveis à vida dos filhos. 
 

Quando falamos de tecnologia, logo vem à mente primeiramente o parelho 

celular, mas a televisão, o rádio, aparelhos de sons, computadores, vídeo games 

dentre outros, também são objetos culturais, portanto, não existe uma limitação 

exclusiva para o uso dessas tecnologias, afinal, uma criança fica sempre à mercê de 

qualquer tipo de relação que ela mantem com os instrumentos na sua realidade. 
 

Apesar das tecnologias serem altamente interativas, ficar o dia todo estática, 

apenas interagindo com essas virtualidades, prováveis malefícios podem ocorrera 

ela, tais como problemas de saúde relacionados à diabete e à obesidade, pelo 

excesso de tempo sem se movimentar, doenças que afetam os olhos, pois a 

luminosidade alta pode prejudicar a visão etc. Há também uma abstração muito 

grande no uso constante das tecnologias, principalmente nos aparelhos celulares, 

fazendo com que a criança perca a conexão com a concretude, com o mundo real. 
 

Essas considerações nos levam a refletir sobre como os instrumentos 

culturais entendidos aqui como as tecnologias, poderiam ser pensados como 

verdadeiros fetiches que, subjetivamente são consumidos. Entendemos aqui um 

fetiche, como um objeto de adoração, com um valor subjetivo e simbólico que não 

pode ser mensurado objetivamente, todavia configura-se numa relação de magia e 

de um poder relacionado ao prazer. 

 

2.2. Tecnologias e objetos culturais: construções infantis para brincar 
 
 
 
 

Em seus escritos sobre os brinquedos, Benjamin (2002) destaca que, antes 

mesmo dos artesãos direcionarem seus olhos para as infâncias e criarem os 

brinquedos com resíduos das oficinas, as crianças já se apropriavam dos objetos do 
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mundo adulto e com eles criavam e recriavam condições cotidianas, preparando 

toda a fantasia das brincadeiras infantis com miniaturas de objetos usados pelos 

adultos. São expressões de hábitos, costumes, valores, materiais dispostos na 

região, enfim, características próprias de cada comunidade. 
 

Jean Piaget (1982) referências complementa essa ideia quando postula que 

“a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano”, na medida 

em que uma criança pode transformar qualquer objeto em brinquedos e brincadeiras 

estimulando assim a criatividade, a imaginação e a capacidade de construir. 
 

Importante se torna refletirmos que o homem iniciou seu processo de 

humanização, distinguindo-se dos demais seres vivos, a partir do momento em que 

se utilizou dos recursos existentes na natureza, dando-lhes outras finalidades que 

trouxessem algum novo benefício à sua vida. Desse modo, quando os nossos 

ancestrais pré-históricos se utilizaram de galhos, pedras e ossos como ferramentas, 

dando-lhes inúmeras finalidades que garantissem a sobrevivência e uma melhor 

qualidade de vida, estavam produzindo e criando tecnologias (KENSKI, 1998). 
 

Em um mundo globalizado com inúmeras sociedades consumistas, 

naturalizou-se pensarmos que todas as infâncias brincam com objetos 

industrializados, criados e pensados por adultos para a diversão das crianças. No 

entanto, diante de inúmeros fatores sociais que levam famílias a viver com baixa 

renda, deparamo-nos com muitas crianças que não tem condições de contar com 

objetos industrializados para brincar e se divertir em momentos de lazer, por causa 

de sua realidade de vida e situações precárias de onde vivem. 
 

Essa realidade social impulsiona as crianças das classes populares a criar os 

próprios brinquedos por meio de pequenos objetos que, muitas vezes, aos nossos 

olhos, tem apenas o seu significado real. Assim, as crianças escolhem um simples 

graveto para brincar com uma varinha mágica, um foguete, uma espada, de acordo 

com a sua criatividade e imaginação. Brougère (1998, p. 105) fundamenta essa 

questão ao postular que o jogo se inscreve no sistema de significações da criança e 

a própria criança é que interpreta a forma como ela vai brincar, em função da 

realidade que ela está. 
 

Diante disso, me reporto à minha infância, onde as condições financeiras da 

minha família eram escassas e a possiblidade de se obter algum brinquedo 

industrializado era remota, todavia existia em sonhos distantes. Diante dessas 

impossibilidades, a diversão para mim e meus irmãos eram improváveis, no entanto, 
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giravam em torno de experiências que se apresentavam em nossos cotidianos e dos 

cenários onde nos desenvolvíamos. 
 

O que é uma telha de barro velha na imaginação de uma criança? Pode ser 

qualquer coisa! Na minha cabeça e na dos meus irmãos, uma simples telha de barro 

velha e jogada ao canto pelo meu pai, se transformou em uma bicicleta, isto mesmo! 

Uma bicicleta imaginária que nos permitia percorrer várias ruas e até mesmo fazer 

disputa nas corridas que ela nos proporcionava. Em minha casa, existe uma rampa 

que dá acesso à varanda e essa rampa por muitos anos foi um enorme escorrega e 

a garrafa pet que minha mãe jogava fora servia de acento para nos levar ao lazer. 

Uma simples garrafa de plástico vazia, sem tampa, onde sentávamos em cima e 

descíamos aquela enorme rampa, nos permitia vivenciar um prazer divertido sem 

nenhuma preocupação. 
 

As crianças que não tem acesso para comprar brinquedos oferecidos pelas 

indústrias voltadas para a produção de objetos a serem consumidos pelo público 

infantil tornam-se mais livres, autônomas e criativas para transformar qualquer 

objeto natural e cultural em brinquedos. Desse modo, esse brinquedo passa a ser 

um objeto biográfico na medida em que traz em si uma realidade cultural, uma 

experiência vivida, uma visão da criança sobre o mundo e o tempo que vive. Assim, 

brinquedos e brincadeiras vão assumindo versões particulares numa produção 

artesanal e, muitas vezes, contribuem para a sua popularização no meio social. 
 

Observa-se com isso que, apesar de toda a construção contemporânea em 

torno de novas tecnologias, ainda é possível resguardar a existência de práticas 

lúdicas antigas e tradicionais, que se mantêm vivas como um patrimônio cultural, 

deixando fortes alguns brinquedos e brincadeiras na condição de mensageiros de 

uma memória coletiva (OLIVEIRA, MOURÃO, CARVALHO, 2017). 
 

Os brinquedos artesanais tem uma forte presença nas regiões mais pobres e 

carentes do Brasil, justamente pela falta de condições financeiras e realidades que 

vivem muitas famílias e nem por isso as crianças deixam de brincar, e usam de sua 

criatividade para construir os próprios brinquedos. Os brinquedos artesanais, 

segundo Brougère (2001) se mostram como objetos biográficos com traços culturais 

e regionais, produzindo histórias e se naturalizando como tradicionais de geração a 

geração. “Os brinquedos artesanais, são formas de demonstração cultural, pois 

transportam em sua historia, os variados saberes e fazeres de gerações passadas” 

(OLIVEIRA, MOURÃO, CARVALHO, 2017, p.4). 
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Os brinquedos, segundo Oliveira, Mourão, Carvalho (2017), podem ser feitos 

de diversos materiais, como madeiras, ferros, plásticos, vinil, porcelanas, panos e 

etc., porém, não importa a matéria prima, esses objetos culturais tendem a esboçar 

alguma reação ou experiência na criança. 
 

Para uma criança, a situação financeira da família nem sempre foi 

impedimento para encontrar o lazer, mesmo em condições precárias de vida, as 

crianças criam situações para brincar, recolhendo objetos e sucatas para transformá-

los em brinquedos, tais como o uso de construções abandonadas como carros, 

casinhas e espaços de faz de conta que se configuram na fantasia infantil como 

paraísos de diversão. 
 

Mais uma vez trago o exemplo de minha infância, onde o quintal ao lado de 

minha casa, urbanamente abandonado, foi por muitas vezes cenário de brincadeiras 

que frutificavam de minha imaginação. Eu sentia a liberdade para brincar do que 

quiser e a segurança de um lugar que se configurava como o meu refugio. 
 

Lá eu brincava de moradora de roça, onde eu tinha que buscar lenha e 

alimentar a minha família: algumas vezes a família era constituída por pedaços de 

pau, outras vezes meus gatos domésticos eram convidados para compor meu 

núcleo familiar de faz de conta. Para mim, aquele terreno abandonado era muito 

especial, pois eu me sentia proprietária do meu próprio universo. 
 

As crianças que criam os próprios brinquedos para brincar, são comparadas 

aos artesãos, pois não importa o material, sempre sairá um bom produto nas mãos 

de quem sabe fazer. Assim é a criança, quando se tem apenas a sucata, apenas 

pedaços de paus, coisas que aos olhos dos adultos não tem valor, todavia para a 

criança, aquele material se apresenta como a matéria prima para construir objetos 

imaginados; a partir deles a criança dá asas à sua fantasia e compõe um verdadeiro 

espetáculo de diversão. 
 

Tenho o sentimento hoje que esse trabalho de TCC me fez aprofundar leituras 

sobre as tecnologias e objetos culturais e as oportunidades que oferecem para 

pensarmos sobre as construções infantis nos seus diferentes modos de brincar. 
 

Esse tema me fez voltar às minhas memórias com muita emoção e lágrimas 

nos olhos, pois na época de minha infância e até mesmo antes de começar o Curso 

em Pedagogia, não tinha a visão sobre a importância de brincar e sobre as 

experiências que vivenciamos sobre essa experiência lúdica que tenho hoje. 
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Hoje, como futura pedagoga, consigo enxergar o quão importante foi essa 

fase da minha vida, onde eu brinquei saudavelmente, de acordo com minha 

realidade social e econômica. Apesar das vezes surgir um sentimento de tristeza por 

não obter um brinquedo da moda, que o amigo tinha ou uma boneca que fala, ou um 

aparelho MP3, lançamento na época da minha infância, eu e meus irmãos jamais 

deixávamos de brincar e criamos nossas próprias brincadeiras e exploramos nosso 

mundo imaginativo e criativo. Hoje vejo o quanto fui performer das minhas próprias 

brincadeiras, quando eu escorregava lá na rampa da minha casa, garrafas plásticas 

velhas, quando eu certamente me imaginava sendo uma esquiadora ou até mesmo 

uma astronauta, quando eu corria em uma telha sem valor para o meu pai, e que na 

minha imaginação sem dúvida eu era uma corredora, ou seja, eu protagonizava o 

meu próprio papel ao brincar. 
 

Um exemplo que me veio a memória foi de um menininho que morava 

próximo a minha casa e que reuniu sucatas, como latinhas e panelas velhas, para 

criar seus instrumentos musicais, uma bateria, pois ele adorava tocar e dizia que ao 

crescer seria um músico, e me chamou para mostrar a sua obra de arte; lembro-me 

que ficamos fazendo muitos barulhos naquele dia. Depois a nossa preocupação era 

como íamos proteger e guardar aquela criação, então, pegamos uma caixa de 

papelão de tamanho grande, e colocamos ela lá dentro, e chamamos a mãe do 

garoto para escrever na frente da caixa: Bateria do Luís (Nome Fictício), e a mãe do 

Luís adorou o que o filho fez. Mesmo sendo também uma criança pude ver nos olhos 

daquela criança uma alegria tremenda, ao ver a mãe reconhecer o quanto ele foi 

criativo, pois aquela bateria de sucata que ele próprio confeccionou era o seu 

tesouro, sua brincadeira. Ele usou sucatas, algo sem valor, para expressar um 

desejo de tocar bateria e ser um grande musicista. 
 

A criança é criativa, improvisa e é expressiva e não importa sua realidade 

social e cultural, a criança é performer, ou seja, protagoniza seu próprio papel ao 

brincar; por exemplo: se ela escolhe brincar de luta, ela protagoniza esse papel de 

lutador, como se fosse uma peça teatral. 
 

Segundo Machado (2010, p.118) a criança tem capacidade para 

transformação, para incorporar a cultura, tem o dom de ler a vida cotidiana através 

da imaginação, aproximando o modo de ser da criança das maneiras de encenação 

da contemporaneidade, ou seja, a vida infantil é repleta de momentos de 

teatralidades e dramaticidade e seu corpo adere a todas as situações, assim como 
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os performers de linguagens artísticas. Os atos performativos são expressos através 

das ações das crianças, seja um grito, um bocejo, um desenho, um pulo e etc., a 

criança usa a sua corporeidade para transmitir aquilo que deseja, suas ações 

cotidianas, remetem algo de si, dos pais, da sua cultura ao redor. 
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3  VISÃO SOBRE A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

 

De acordo com Kenski (1998), as NTICs, são os meios de comunicação que 

amplificam as informações e notícias para toda a sociedade. Essas mídias entram 

na sociedade de forma ligeira, metamorfoseando as maneiras de trabalhar, 

relacionar, comunicar, interagir, aprender, pensar e viver. 
 

Neste capítulo trago como exemplos experiências de situações ocorridas nos 

estágios supervisionados como requisito para a disciplina de PPE (Pesquisa e 

Prática de Ensino), em escolas públicas do interior num município no noroeste do 

Rio de Janeiro. Através das observações feitas em algumas escolas, trago para o 

presente trabalho algumas experiências vivenciadas na prática docente. 
 

Certos dias pela manhã em uma instituição escolar localizada no município de 

Itaocara, eu observava o recreio dos alunos e os modos como desfrutavam esse 

tempo de recreação. Notei alguns alunos que estavam separados em grupos, para 

conversar, outros somente com a própria companhia, e alguns que estavam em um 

mesmo grupo de pessoas, porém existia a presença de aparelho eletrônico, o mais 

conhecido aparelho celular, causando a individualização e a falta de interação entre 

os estudantes. Ao mesmo tempo em que estavam próximos fisicamente um dos 

outros, havia um afastamento causado pela falta de diálogo e de interação social. Os 

alunos que usufruíam do uso de celulares, naquele momento, eram também os 

alunos que estavam sozinhos e isolados. 
 

Aqueles alunos que estavam em grupos e até mesmo os que preferiam ficar 

sozinhos, fazendo uso de tecnologias em um momento de recreação, levaram-me a 

sentir um desconforto e a indagar minha companheira de estágio sobrea presença 

de um simples objeto (celular) e o distanciamento nas relações humanas. Em um 

momento que seria de lazer, quando poderiam optar por conversas presenciais, ou 

até mesmo brincarem tradicionalmente como brincadeiras de pega-pega, pique-

esconde, amarelinhas dentre outras, considerando que ainda são crianças e 

adolescentes em desenvolvimento, as crianças estavam preferindo o uso das 

tecnologias. 
 

Havia no mesmo local, alunos que não faziam o uso de tecnologia e era nítida 

a diferença de relação entre eles: conversas longas, trocas de olhares, contatos 
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físicos, sem a individualização que essas tecnologias causam nas relações 

humanas. 
 

A situação que muito me comoveu, nesta mesma instituição, ocorreu em sala 

de aula, quando um aluno ao tentar tirar dúvidas sobre uma determinada palavra 

que estava no quadro, escrita pela própria professora, questionou sobre o significado 

dela; a educadora com um aparelho digital na mão, mais especificamente um celular 

de ultima geração, apenas deu uma olhada para o quadro negro, e tirou a dúvida do 

mesmo sem sequer tirar os olhos do celular, e o aluno seguiu copiando a atividade. 

A situação me deixou encabulada, pelo fato do professor, que é o exemplo de 

formação que ele está tendo naquele momento, respondeu friamente, pois algo no 

celular estava mais interessante que a dúvida dos seus próprios alunos. Minha 

formação como futura pedagoga neste momento, levou-me a questionar, sobre a 

possibilidade daquele aluno conseguir entender o conteúdo apresentado e tirar sua 

dúvida? Se esse aluno optar por seguir a carreira de professor, que exemplo ele está 

tendo? 
 

De acordo com Oliveira (1993, p.3), a interação professor e aluno são 

essenciais para o aprendizado do aluno e destaca que: 

 
 

A importância da atuação de outras pessoas no desenvolvimento individual 
 

é particularmente evidente em situações em que o aprendizado é um 

resultado claramente desejável das interações sociais. Na escola, portanto, 

onde o aprendizado é o próprio objetivo de um processo que pretende 

conduzir a um determinado tipo de desenvolvimento, a intervenção 

deliberada é um processo pedagógico privilegiado. Os procedimentos 

regulares que ocorrem na escola – demonstração, assistência, fornecimento 

de pistas, instruções – são fundamentais para a promoção de um ensino 

capaz de promover o desenvolvimento. A intervenção do professor tem, 

pois, um papel central na trajetória dos indivíduos que passam pela escola. 

(OLIVEIRA, 1993, p.3) 

 
 
 

Analisando a situação ocorrida, interrogo-me como o fetichismo da tecnologia 

está invadindo o cotidiano das pessoas e até mesmo dentro das instituições 

escolares? A tecnologia dentro das escolas pode ser uma aliada muito forte no 

desenvolvimento da aprendizagem, pois ela, ao mesmo tempo em que pode ser um 

perigo, ela também tem diversos recursos para o aluno e professor. 
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O que muito existe nas escolas da atualidade é a adoção das práticas 

mediadas pelas tecnologias, por causa do acesso rápido e fácil, a individualização e 

o fetiche (termo usado para determinar um culto prestado a algum objeto, sendo 

animado ou não, ao qual o homem atribui algum valor simbólico). 
 

Nas escolas que estagiei, notei a presença de algumas tecnologias usadas 

por professores, para passar atividades para os alunos, tais como salas vídeos, sala 

de informáticas e dentro de algumas salas existiam a presença de alguns 

televisores. Os professores podem até optar por fazer o uso das Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (NTIC’s), como uma grande aliada no momento de 

compreender o currículo ou os conteúdos exigidos pela escola. Porém, essas 

NTIC’s, quando adotadas em suas aplicações pedagógicas, seriam mais úteis 

quando usadas para incentivar, motivar e medir os alunos na hora de desenvolverem 

as atividades, pois os mesmos costumam compreender bem essas ferramentas 

tecnológicas. Entretanto, falta certo amadurecimento na hora de relacionar esses 

atributos tecnológicos com os conteúdos pedagógicos, ou seja, quando o aluno está 

em frente à tecnologia, e o intuito é apenas usar para realizar alguma tarefa 

educacional, o mesmo pode não levar muito a sério e ir para outros sites não 

apropriados, ir para jogos online e esquecer-se da atividade etc. 
 

Contudo, a tecnologia pode ser vista como um recurso importante para aproximar o 

processo de ensino e aprendizagem da educação como um todo, porém o professor 

precisa ter um conhecimento de uso pedagógico das tecnologias, levar em conta a 

interculturalidade de cada aluno, saber que cada um vem de realidades diferentes, 

pois a tecnologia na educação pode ser uma forte aliada, mas ao mesmo tempo o 

uso delas em salas de aulas, seja uma vilã no desenvolvimento da aprendizagem, 

no momento em que os professores tem uma formação precária, pois desenvolver a 

aprendizagem de alunos em redes exigem competências, habilidades, domínio que 

os professores muitas vezes não possuem. Portanto, o professor sabendo usar a 

tecnologia a favor da educação, dominando técnicas e conhecimentos adequados e 

com o apoio da escola, levando em conta a realidade cultural de cada aluno, o 

processo de ensino e aprendizagem pode ser proveitoso. 



35 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente trabalho mostrou como é a importância do brincar no 

desenvolvimento infantil e como as brincadeiras tradicionais, como pega-pega, 

amarelinhas, pique-esconde peladas de ruas, bolinhas de gude, pião, peteca, perna 

de lata ou de pau, corre-cotia entre outras, ainda são uma opção saudável para o 

pequeno ser em formação, uma que estimula a cognição, coordenação motora, 

saúde física, mental, a criatividade, imaginação e afetividade. 
 

Nos últimos tempos, muitas transformações vêm acontecendo na vida das 

crianças e metamorfoseando as culturas infantis, em especial o modo de brincar. Os 

tipos de brincadeiras já não são mais as mesmas, dando espaço para as novas 

tecnologias. As NTIC´s estão infiltrando-se cada vez mais na vida das pessoas e a 

fase infantil, é também bastante afetada com essas mídias tecnológicas, porém 

sabemos que é impossível afastar esses aparatos da vida da criança. 
 

Atualmente, as NITC´s competem como as preferidas na hora do 

entretenimento da criançada, como o tablet, computadores, videogames, celulares, 

TV´s e etc., trocando horas de diversão tradicional, como nas ruas, nos parques, nos 

campinhos de futebol, com outras crianças, pois o brincar tradicional remete uma 

coletividade, por horas e horas no mundo online. É fundamental que os pais e ate 

mesmo os professores que libram o uso de tecnologias, sejam em casa ou nas salas 

de aulas, avaliem o uso, pois muitas crianças estão deixando de ter relações 

interpessoais, ficando cada vez mais solitárias e fechadas no seu próprio mundo, 

afetando seu bem estar completo, como suas saúdes física, mental e social. 
 

O universo infantil é um universo repleto de culturas, onde as crianças criam, 

recriam e transformam olhares, jogos e brincadeiras, de acordo com sua realidade 

social e cultural. E o educador quando mergulha neste universo da criança, precisa 

ser exigido dele saberes para mediar a sua função de educador às interpretações 

das diferenças culturais de cada criança, ou seja, ele precisa ter o olhar 

compreensivo para as realidades e especificidades dos pequenos seres, objetivando 

sempre o resgate da infância e sua construção social, histórica e cultural. 
 

Nas escolas, as tecnologias também estão muito presentes, sejam nas salas 

de vídeo, salas de informática, data-shows, televisores implantados dentro das salas 

de aulas e etc. Cabe ao professor saber usar as tecnologias para desenvolver o 

conteúdo com os alunos, dominando bem as técnicas e conhecimentos que esses 
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aparatos exigem, para que os alunos não fiquem dispersos, compreendendo sempre 

as vivências de cada criança. 
 

Impedir que uma criança tenha contato com as tecnologias não é uma tarefa 

fácil, a criança pode fazer o uso de tecnologias ao brincar, ao estudar, em casa ou 

nas escolas, o que se precisa ter é certa restrição de tempo de uso, e supervisão 

dos adultos responsáveis sobre como as crianças estão usando, que sites estão 

acessando, que jogos estão entrando, se estão usando de maneiras educativas e 

cautelosas, pois o mundo online é uma diversidade de coisas boas e ruins. 
 

Em vista dos argumentos apresentados, tudo hoje em dia são tecnologias, desde os 

brinquedos industriais aos artesanais, mesmo aqueles feitos por crianças de regiões 

carentes. Os objetos biográficos, com sua mistura de materialidade e sociabilidade, 

fazem parte da realidade social, da memória e da identidade desses seres 

brincantes. Aquela telha, relatada anteriormente, foi um objeto biográfico, que 

participou efetivamente de toda a minha construção do brincar na minha infância. 

Aqueles simples pedaço de telha, aquele terreno urbano abandonado, aqueles 

pedaços de paus, agiram de forma interativa no meu mundo de fantasia, me fizeram 

entender a minha realidade social e desenvolveu em mim, experiências internas e 

externas no meu mundo de faz de conta. 
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